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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни
«СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ»
для студентів спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація»
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та напрями реалізації соціальної політики
у забезпеченні населення лікарськими засобами
Тема 1. Теоретичні основи формування соціальної політики у забезпеченні
населення лікарськими засобами
1. Порівняльний аналіз основних положень світових наукових шкіл з проблем
формування соціально-ефективної моделі надання фармацевтичної допомоги
населенню.
2. Соціально-економічні підходи до організації фармацевтичної допомоги в
країнах СНД.
3. Етапи формування, сучасний стан, перспективи реформування вітчизняної
системи фармдопомоги населенню.
Тема 2. Сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України
1. Фармацевтичний сектор галузі ОЗ у світовому макроекономічному
комплексі.
2. Проблеми функціонування фармсектору в країнах близького зарубіжжя
(Російська Федерація, Республіка Білорусь, країни Балтії та ін.).
3. Науково-дослідний та учбовий потенціал фармсектору.
4. Роль науково-дослідних інститутів і учбових закладів різних рівнів
акредитації в забезпеченні стійкої тенденції розвитку фармсектору галузі ОЗ.
Тема 3. Соціальні аспекти створення, державної реєстрації та впровадження
лікарських засобів у виробництво.
1. Захист персональних даних у клінічних дослідженнях та відповідальність їх
спонсорів.
2. Міжнародний досвід примусового ліцензування (реєстрації) запатентованих
ЛЗ, як правового механізму забезпечення урядом держави доступності ліків
для соціально небезпечних захворювань.
3. Вимоги до кваліфікації експертів з питань реєстрації лікарських засобів та
порядок їх атестації.
Тема 4. Практичне використання методології АТХ-ДДД як методу оцінки
споживання лікарських засобів
1. Історичні аспекти створення та міжнародного використання системи АТХДДД. Міжнародна робоча группа ВООЗ із методології лікарської статистики:

мета і завдання експертів робочої групи у межах продовження наукового
розвитку системи АТХ-ДДД.
2. Порядок перегляду системи АТХ та причини внесення змін.
3. Порядок внесення змін до методології АТХ-ДДД.
Тема 5. Медичне страхування як складова соціальної політики держави та
механізм формування ефективної системи соціально-економічних відносин у
суспільстві.
1. Ретроспектива становлення систем медичного страхування в країнах СНД.
2. Реформування системи охорони здоров’я та впровадження пілотних
проектів, як механізм формування основи для впровадження ОМС в Україні.
3. Досвід формування законодавчої бази з впровадження та функціонування
медичного страхування в Україні.
Тема 6. Сучасні підходи до організації систем реімбурсації вартості ЛЗ в
міжнародній та вітчизняній практиці. Аналіз зарубіжних систем реімбурсації
вартості ЛЗ.
1. Історичні етапи формування систем реімбурсації у країнах СНД.
2. Особливості функціонування систем реімбурсації у країнах з розвинутою
системою медичного страхування.
3. Компенсація вартості лікарських засобів у європейських країнах (для
працюючих).
Змістовий модуль 2. Соціальні аспекти фінансування охорони здоров'я та
фармацевтичного забезпечення населення. Морально-етичні та правові основи
роботи фармацевтичних працівників. Правові основи та інформаційне
забезпечення фармацевтичної діяльності
Тема 7. Соціальні аспекти фінансування фармацевтичного забезпечення
населення. Державні цільові програми у фармацевтичному секторі охорони
здоров’я.
1. Реалізація державної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки інфікованих і хворих.
2. Об'єднання зусиль органів державної влади та громадськості.
3. Державна підтримка та допомога міжнародних організацій в сфері
імунопрофілактики. Здійснення загальнодержавних заходів боротьби з
онкологічними захворюваннями.
4. Накопичення резервів ЛЗ, ВМП та медичного обладнання для запобігання та
ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру.
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Тема 8. Система державних закупівель лікарських засобів, виробів медичного
призначення та технічних засобів реабілітації в Україні
1. Типовий договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти.
2. Оскарження процедур державної закупівлі товарів, робіт або послуг.
3. Пілотні проекти щодо спеціального позначення лікарських засобів, що
закуповуються за бюджетні кошти.
Тема 9. Соціально-економічні підходи до забезпечення населення лікарськими
засобами та виробами медичного призначення у вигляді гуманітарної допомоги.
1. Організаційно правові та соціальні аспекти надходження та використання
гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти.
2. Особливості списання товарів гуманітарної допомоги, які мають певний
термін експлуатації.
3. Порядок вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних
до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги.
4. Підтримка іноземних громадян, які сприяють надходженню гуманітарної
допомоги в Україну.
Тема 10. Державні соціальні гарантії щодо забезпечення професійних прав, пільг
та доходів фармацевтичних працівників. Загальнообов’язкове державне
соціальне страхування працівників системи охорони здоров’я.
1. Належні умови професійної діяльності, скорочений робочий день і додаткова
відпустка.
2. Особливості застосування податкової соціальної пільги відносно окремих
видів доходів.
Тема 11. Морально-етичні аспекти фармацевтичного забезпечення населення.
Нооетика у практичній діяльності фармацевтичних працівників. Основні
принципи фармацевтичної етики.
1. Морально-етичні аспекти діяльності фармацевтичних працівників в умовах
наукового прогресу.
2. Етичні норми професійної поведінки фармацевтичних працівників при
розробці новітніх фармацевтичних технологій.
Тема 12. Правові основи соціальної економіки. Протиріччя та невизначеності
нормативно-правового регулювання фармацевтичного сектору охорони здоров’я.
1. Відображення стандартів ООН у соціальній сфері в Конституціях різних
країн світу та в Конституції України.
2. Значення діяльності міжнародних організацій в розробці програм
гармонізації законодавчої бази, організаційних принципів, систем управління
фармації різних країн світу.
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3. Оприлюднення інформації про поточну та нормотворчу діяльність органів

державного нагляду (контролю).
Тема 13. Сучасний стан інформаційного забезпечення фармацевтичної
діяльності. Єдине інформаційне поле у системі охорони здоров’я та фармації.
1. Особливості створення та законодавчі основи функціонування державного,
регіонального та локального формулярів в Україні.
2. Порядок складання та оформлення інструкцій з медичного застосування
лікарських засобів.
3. Використання шрифту Дідо.
4. Особливості маркування лікарських засобів шрифтом Брайля.
5. Оприлюднення інформації про поточну та нормотворчу діяльність органів
державного нагляду (контролю).
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